ADVIES
Voorontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord tot het invoeren van een
mechanisme voor de screening van
buitenlandse directe investeringen

Aanvrager
Aanvraag ontvangen op
Aanvraag behandeld door

Minister-Voorzitter van het College
Barbara Trachte
11 juli 2022
Commissie Economie - Werkgelegenheid Fiscaliteit - Financiën
dringende aanhangigmaking

Advies aangenomen door de Plenaire vergadering van 14 juli 2022

BRUPARTNERS
Bischoffsheimlaan 26 - 1000 Brussel
Tel. : 02 205 68 68 - brupartners@brupartners.brussels - www. brupartners.brussels

A-2022-054-BRUPARTNERS

Vooraf
Sinds 19 maart 2019 voorziet EU-verordening 2019/452 een kader voor de instelling van een
screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen in de lidstaten, om in voorkomend geval
investeringen te kunnen voorkomen die tegen de nationale veiligheid en de openbare orde zouden
indruisen.
Verscheidene lidstaten hebben na de aanneming van deze verordening al een dergelijk mechanisme
ingesteld. Op 1 juni 2022 heeft het Overlegcomité een ontwerp van samenwerkingsakkoord opgesteld
dat de federale overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies bindt.
Het voorontwerp van decreet dat voor advies aan Brupartners is voorgelegd, heeft betrekking op de
instemming met dit samenwerkingsakkoord, waarbij een nauwkeurige screeningprocedure wordt
ingesteld door de oprichting van een speciaal daarvoor bestemde Commissie en een samenwerking
van de bevoegde entiteiten.

Advies
Brupartners neemt akte van dit voorontwerp van decreet tot goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord van 1 juni 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van
buitenlandse directe investeringen.
Brupartners merkt op dat veel lidstaten van de Europese Unie al een screeningsmechanisme voor
buitenlandse investeringen hebben ingevoerd als gevolg van de reglementering van de Europese Unie
op dit gebied, waarin een algemeen kader voor dergelijke mechanismen is vastgelegd.
Brupartners verheugt zich over de concretisering van een dergelijk mechanisme in België en over de
goedkeuring van een gemeenschappelijk kader voor het gehele Belgische grondgebied via de sluiting
van een samenwerkingsakkoord waarbij alle potentieel bevoegde autoriteiten betrokken zijn.
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